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Tervehdys Märynummelaiset
Vuosi 2015 kulkee kohisten kohti loppuaan ja syksyn kauniit kuivat
ilmat ovat muuttumassa todennäköisesti perinteisimmiksi
marraskuun keleiksi.
Vuosi on ollut mielenkiintoinen ja tapahtumarikas. Märynummi
on saanut näkyvyyttä niin lehdistössä, radiossa, TV:ssä kuin
sosiaalisessa mediassakin varsin näyttävästi pitkin vuotta.
Keväällä paikkakunnalle keräsi väkeä tuulipuiston vihkiäistilaisuus,
pääesiintyjänä Antti Tuisku. Elokuun lopulla oli vuorossa Märypäivä ja mahtava mäkiautokisa. Lokakuussa tänne alkoi saapua
turvapaikanhakijoita. Kyläyhdistys järjesti yhdessä SPR:n kanssa
kaksi tiedotustilaisuutta kyläläisille ennen turvapaikanhakijoiden
saapumista. Asia herätti ja herättää edelleenkin monenlaisia
ajatuksia ja mielipiteitä. Kylän lapset ovat ehkä
ennakkoluulottomimmin ottaneet heidät vastaan, yhteisenä kielenä jalkapallo.
Kyläyhdistyksen toimesta on järjestetty monenlaista toimintaa. On muisteltu Märyä, vietetty
laskiaista, siivottu tienvarsia, uimalammen rannat, niitetty kuppikivien polut ja käyty teatterissa
Turussa.
Runsaat kolme vuotta vapaaehtoisvoimin toiminut kirjasto sulki ovensa lokakuun lopulla.
Sulkemisen syynä oli keväällä sairaanhoitopiirin ilmoitus hallintorakennuksen sulkeminen
kaikelta toiminnalta. Liikuntatilojen osalta toivo vielä elää, että ne säilyisivät niin koulun kuin
kyläläistenkin käytössä.
Haluan jo tässä vaiheessa esittää kiitokset erityisesti VPK:n porukalle, joka omien suurien
juhliensa lisäksi jaksoi järjestää mäkiautokisan Märy-päivälle, koulun oppilaille ja opettajille
osallistumisesta keväällä yhteisiin siivoustalkoisiin sekä monille erikseen mainitsemattomille
henkilöille, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon kylän yhteiseksi hyväksi. Haluan kiittää myös
kyläyhdistyksen hallitusta hyvin sujuneesta yhteistyöstä.
Marraskuun 17. päivänä on yhdistyksen syyskokous VPK:n tutuiksi käyneissä tiloissa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Asialistalla on uuden puheenjohtajan ja
hallituksen valinta, joten tervetuloa joukolla vaikuttamaan.
Riitta Nieminen pj
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Kutsu !!!!
Märynummen kyläyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Halikon paloasemalla,
Hirvitie 4, tiistaina marraskuun 17. kello 18 alkaen. Valitaan hallitus
ensi vuodelle. Kaffetarjoilu! Tervetuloa mukaan sankoin joukoin!
Märynummen kyläyhdistys ry:n hallitus

Vuoden märynummelainen teko
Kysely oli Märy-päivänä äänestettävissä kyläyhdistyksen kojulla. Ääniä tuli mukavasti ja
yksi sai eniten ääniä eli MÄRY-PÄIVÄ! Onnittelut voittajalle, joka tulee todennäköisesti
näkymään katukuvassa jatkossakin:).
Muita hyviä ehdotuksia oli mm. Janne Jälkön ostama sairaalan halli, Pekka Lintunen,
Martta Mäki ja mummomesta, Halikon VPK 80 v., Märyn tuulivoimalat, Hannu Väinälän
hoitamat sairaalan puutarhat ja Koti-koulutoimikunnan hankkimat koulun joulukuusen
valot.
Äänestä vuoden märynummelainen teko tuli 31 ehdotusta. Arvonnassa täytekakun
voitti Arja Vuori.
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Tervehdys Märynummen päiväkodista!
Olemme perustaneet elokuun
2015 alusta osittain ulkona
toimivan Metsäryhmän,
Metsänaskalit. Joukkoomme
kuuluu myös avoimen päiväkodin
Metsäleikkikoulun ryhmät.
Toimintamme on luonto- ja
ulkoilupainotteinen ja
ensimmäinen Salon kaupungissa.
Päiväkodin lähimaastoon,
Komendantinpuistoon, siis
päiväkodin ”takapihalle” on
rakennettu Metsäpaikka
nimeltään Käpykolo. Metsäpaikka on päiväkotilaisten käytössä päiväkodin toimintaaikana eli klo 6.30-17.00. Iltaisin ja viikonloppuisin paikka on vapaassa käytössä perheille
ja kyläläisille, pitäen mielessä jokamiehen oikeudet ja muut hyvät tavat. Siis kaikki
mukaan retkeilemään ja pidetään paikat yhdessä kunnossa. Märynummen päiväkoti
(kuva Juho Kokki)

Tapahtumia
Märyn joulu on lauantaina 12.12. Kyläyhdistys tarjoaa riisipuuron. Myyjäiset!
Joulukuusia! Paikka avoinna.
Laskiaisrieha on sunnuntaina 7.2.2016. Kyläyhdistys tarjoaa hernekeiton.
Seuraa ilmoituksia Facebookissa tai Salon kaupunkitiedotteessa.
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Kyläyhdistyksen taustahenkilöitä
Kyläyhdistyksen hallituksen taustalla on runsaasti henkilöitä, jotka lisäävät
Märynummen vetovoimaisuutta ja hyvinvointia.
Ei Hullumpi lehti haluaa esitellä heistä muutaman:
Jukka Salo on monille tuttu pitkän linjan urheilumiehenä ja siihen liittyen
kyläyhdistyksen hallitus keksi kysyä häntä kuntoilureitin "vastuuhenkilöksi".
Tavoitteena on, että reitti on läpi vuoden kuljettavassa kunnossa ja Jukkaa on erityisesti
ilahduttanut se, miten erilaiset ihmiset ovat reitin löytäneet. Sulassa sovussa liikkuvat
niin lapsiperheet, kuntoilijat, pyöräilijät, koiraihmiset kuin viimeisimpänä
geokätköilijätkin.
Tulevaisuuden suunnitelmia kysyttäessä Jukka sanoi pohtineensa jonkinlaisia
pienimuotoisia luontoinfotauluja esim. kasvillisuudesta Teijon kansallispuiston tapaan.
Hän mainitsi kuitenkin, että parasta tulevaisuudessa ehdottomasti olisi, että
kuntoilureitin käyttäjät olisivat tyytyväisiä ja käyttäisivät reittiä edelleen ahkerasti.
Kirsti Lintula on vuosia järjestänyt kyläyhdistyksen tuella teatterimatkoja Turkuun.
Helppo, nopea, edullinen ja hyvin järjestetty matka on useita vuosia houkutellut
kymmeniä teatterin ystäviä.
Ajatus syntyi Märynummen yrittäjien tapaamisessa ja ensimmäisen matkan Kirsti järjesti
Eva Willgrenin kanssa.
Kirstin mielestä hienoa on ollut, että teatteriin on aina löytynyt lähtijöitä ja samalla on
tullut katsastettua Turun kaupunginteatterin monenlaista tarjontaa. Viimeisimpänä
lokakuussa "Suurin kaikista on rakkaus".
Tulevaisuudessa Kirsti toivoo ideoita siitä, minkälaista teatteria halutaan nähdä ja
häneen voikin asian tiimoilta ottaa mielellään yhteyttä.
Jaakko Kivioja ja Asko Virtanen ovat syksyn aikana korjanneet Märynummen
uimalammen saunan vesivaraajaa.
Jaakon luettua asiasta lehdestä hän kyseli asiasta kaupungilta ja sai luvan ryhtyä
hommiin. Asko tarjoutui mukaan talkoisiin. Molempien taustalla oli halu
auttaa avantouimareita, jotta ainakin ensi talven uinnit ovat turvatut. Märynummen
uimala on kaupungin sopeuttamislistalla, joten kesän suunnitelmat ovat
avoimet. Kyläyhdistyksen hallituksen kuultua reippaista talkoolaisista, hallitus teki
yksimielisen päätöksen, että vesivaraajan tarvikekulut maksetaan kyläyhdistyksen tililtä.
Sekä Jaakko että Asko sanovat olevansa hieman hämillään saamastaan huomiosta ja
kiitoksista mutta sanovat parhaan palkkion olevan, että ainakin talven uinnit voivat
jatkua.
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Kuppikivet
Museoviraston ja kyläyhdistyksen yhteistyö jatkuu
Kyläyhdistyksen hallitus kokoontui jälleen syyskuussa niittämään polkua kuppikiville.
Kuppikivet sijaitsevat Märyntien jatkeena olevan Häntälänkoskentien varrella oikealla n.
1 km Häntälänkosketien ja Märyntien risteyksestä.
Toiset kuppikivet ovat Pihkontien varrella n. 300 m vasemmalla Pihkontien ja Märyntien
risteyksestä.
Loppusyksyn aikana kyläyhdistyksen "nikkarointiosasto" tekee kuppikivien kohdalle vielä
hyvät opasteet.
Retkeilkää historialliseen lähinähtävyyteen!
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Märynummen kyläyhdistys ry:n hallitus vuonna 2015
Koko hallituksen tavoittaa sähköpostilla hallitus@marynummi.net
Riitta Nieminen
Annika Hellberg
Pekka Lintunen
Antero Nurmi
Ilmari Lehtonen
Anna-Mari Satuli
Kari Ronkainen
Kaisu Oksanen
Leo Kylmä

pj
vpj
sihteeri
jäsen
varajäsen
talous
jäsen
jäsen
jäsen

044 927 2842
044 268 1408
044 336 0347
040 550 2066
050 097 7120
050 338 4398
044 252 0762
040 779 3153
0400 887 245

puheenjohtaja@marynummi.net
varapuheenjohtaja@marynummi.net
sihteeri@marynummi.net

talous@marynummi.net

Märynummen kyläyhdistys ry on myös Facebookissa. Käy tykkäämässä niin
saat tapahtumista tietoa heti tuoreeltaan.
Kotisivut: www.marynummi.net
Olethan jo maksanut vuoden 2015 jäsenmaksun? Jos et tee se pikaisesti! Ja jos et vielä
ole liittynyt jäseneksi tee se heti. Siten voit antaa tukesi kyläläisten yhteisen tiedotuskanavan säilymiselle ja kylän kehittämiselle. Jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 10 € ja
perheeltä 20 €. Kannatusjäsenmaksu on 50 €. Kirjoita maksaessasi viestikenttään
osoite, sähköposti ja perheenjäsenten nimet. Voit tiedustella jäsenmaksustasi AnnaMari Satulilta.

